
Każdy z nas może pomóc jerzykom zawieszając dla nich budkę na balkonie 
lub ścianie swojego bloku.

PAMIĘTAJ!   Wieszając  budkę  dla  jerzyków  musimy  zadbać  o  to,  aby  była  ona 
prawidłowo wykonana i powieszona w taki sposób, by ptaki bezpiecznie mogły w niej 
mieszkać, wlatywać i wylatywać z niej. 

O czym należy pamiętać wieszając budkę:
1. budka powinna być powieszona od strony wschodniej lub północnej – nie wieszamy   

jej po stronie zachodniej i południowej!
Uzasadnienie: budka powieszona od strony zachodniej lub południowej będzie zbyt  
nagrzewania przez słońce.

2. wieszamy budkę na wysokości nie mniejszej niż 6 m nad ziemią!  
Uzasadnienie: jerzyki wylatując z budki spadają w dół zanim podejmą swobodny lot – 
ptak wylatując z otworu budki spada w dół ok 6 m i następnie nabiera wysokości. Tak 
więc aby mógł się swobodnie wzbić  w górę musi mieć na to sporo miejsca.

3. przed wejściem do budki nie mogą rosnąć drzewa, nie może być żadnych przeszkód w   
postaci  np.  zbyt  blisko  usytuowanej  barierki  balkonu  (jeżeli  wieszamy  budkę  na 
balkonie pamiętajmy,  że krawędź budki od barierki balkonu nie może być większa 
niżeli 20 cm)!
Uzasadnienie: rosnące  drzewa  w  pobliżu  wejścia  do  budki  mogą  powodować 
złamania  skrzydeł  lub  inne  uszkodzenia  ptaków  podczas  ich  wieczornych  gonitw.  
Jeżeli powiesimy budkę na ścianie okiennej balkonu, jerzyk z pewnością wyląduje na  
podłodze balkonu lub uderzy się o jego barierkę gdyż nie potrafi odbić się nogami 
podczas wyjścia z budki. 

4. jedna ścianka budki musi być otwierana!  
Uzasadnienie: po zakończeniu lęgów, budka musi być zdjęta i wyczyszczona

5. materiał z jakiego chcemy wykonać budkę powinien być wodoodporny.  
 Proponujemy płytę OSB.
Uzasadnienie: budka lęgowa dla jerzyków powinna służyć im na wiele lat. Jerzyki  
przyzwyczajają się bardzo do swego miejsca, w którym odbywały już lęgi. Inna budka, 
przemieszczone nawet o kilka centymetrów otwory wlotowe, mogą zniechęcić ptaki do 
ponownego odbycia lęgu w nowej, inaczej wykonanej budce.  
Wymiary budki oraz rysunek zamieszczamy poniżej.


